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Prof. Dr. med. habil. Thorsten Doering
odborný lékař pro interní lékařství, fyzikální a
rehabilitační medicínu, psychosomatickou
medicínu a psychoterapii, všeobecné lékařství
Další označení: přírodní léčebné metody,
klinická výživa, manuální medicína,
psychoterapie a speciální léčba bolesti
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Německá klinika Celenus pro integrativní medicínu
a přírodní lékařství

Lengenfeld

Zde v Německé klinice Celenus pro
integrativní medicínu a přírodní lékařství
můžete báječně relaxovat a uvolnit se.
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Ortopedické, kardiovaskulární choroby či nemoci
látkové výměny bereme na vědomí většinou až tehdy,
když symptomy dosáhnou akutního stavu a lékařská
péče je již nevyhnutelná. Při snaze o dosažení rychlé
úlevy však často zapomínáme na to, že se onemocnění
již určitou dobu rozvíjelo. Velkou roli přitom hrají jak
dědičné předpoklady, tak stravovací návyky či fyzická
a psychická zátěž. Akutní symptomy lze v první fázi
odstranit chirurgickým zákrokem či podáváním léků.
Proto, aby se onemocnění nevrátilo, je však zapotřebí se
dlouhodobě vyvarovat všech individuálních rizikových
faktorů.

A93

Klingenthal

Vogtland

B173

Odborné centrum
pro vnitřní lékařství/
látkovou výměnu,
psychosomatiku a
ortopedii
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1.
Trpíte již dlouho nějakým chronickým onemocněním?

Bad Brambach

2.
Vyzkoušeli jste již nejrůznější léky a léčebné metody,
avšak bez dlouhodobějšího zlepšení?

B92
E49

3.
Chcete vyzkoušet terapii založenou na spojení klasické
a přírodní medicíny?
Německá klinika Celenus pro integrativní medicínu
a přírodní lékařství
Odborné centrum pro vnitřní lékařství/ látkovou výměnu,
psychosomatiku a ortopedii

Naším úkolem je vyvinout pro Vás takový celostní
koncept terapie, který nejen potlačuje symptomy, ale
také zohledňuje Vaše individuální rizikové faktory.
Přímo pro Vaše potřeby proto sestavíme takovou
efektivní terapii, která spojuje a smysluplně kombinuje
léčebné metody klasického a přírodního lékařství. Díky
tomuto širokému spektru máme větší šanci na
dlouhodobý úspěch nasazené terapie.

Pomoc při chronických
onemocněních

Prof.-Paul-Köhler-Straße 3, 08645 Bad Elster, Německo
Tel. +49 (0)37437 75-0, Fax +49 (0)37437 75-1000
www.dekimed.de, info@dekimed.de

Stand: 07.2016

Potom jste u nás v Německé klinice Celenus pro
integrativní medicínu a přírodní lékařství
(Celenus DEKIMED) správně!
V našem integrativním terapeutickém konceptu
spojujeme nejnovější poznatky klasické medicíny a
uznávaných přírodních léčebných procesů na
nejvyšší úrovni.

Společnost skupiny Celenus, Offenburg
Klinika je certifikována podle
• DIN EN ISO 9001:2008
• DEGEMED (BAR-konform)
• Obchodní smlouva podle § 111 něm. sociálního
zákoníku V. (SGB V.)

4.
Máte chuť aktivně ovlivnit Vaše zdraví?

Společnost skupiny Celenus

Integrativní medicína v sobě spojuje přírodní léčitelství,
jako např. akupunkturu a klasické léčebné terapie.

Bolestivé syndromy
• bolesti hlavy, migréna, tenzní bolest hlavy
• neuralgie např. neuralgie trojklanného nervu nebo
postherpetická neuralgie
• fibromyalgie a další bolestivá onemocnění
Psychosomatická onemocnění
•
•
•
•

deprese
psychovegetativní vyčerpání
syndrom vyhoření (burn-out)
dráždivý tračník, dráždivé střevo a další funkční
poruchy trávení

Ortopedická onemocnění
•
•
•
•

chronická bolest zad
degenerativní onemocnění kloubů
revmatická onemocnění
osteoporóza

Onemocnění látkové výměny
• poruchy metabolismu tuků
• nadváha/adipositas
• cukrovka/diabetes mellitus
Kardiovaskulární onemocnění
• vysoký krevní tlak
• chlopenní srdeční vady

Během celé rehabilitace s Vámi
zůstaneme v neustálém kontaktu a projednáme
s Vámi jednotlivé kroky terapie.

Potřebujete-li pomoc při podávání žádosti, zavolejte nám:
poradenství a příjem pacientů,
Ria Löscher Telefon +49 (0)37437 75-1662

Náš terapeutický koncept

Naše klinika

Společně s našimi pacienty hledáme takové alternativní
léčebné procesy, které doplňují, minimalizují nebo
dokonce nahrazují medikamentózní léčbu. Využíváme
klasickou medicínu, jak je potřeba, a přírodní
léčitelství, jak je jen možné.

Hlavní budova kliniky postavená v roce 1903 Vás
uchvátí svou klasicistní fasádou. V 90-tých letech
byla nákladně zrenovována a stylově doplněna o
moderní části.

Náš terapeutický cíl
Společně s naším lékařem a terapeuty stanovíme na
začátku Vašeho pobytu konkrétní cíle. Podle tohoto
realistického cíle vytvoříme Váš terapeutický plán.
Většina chronických onemocnění je mimo jiné silně
ovlivněna vnějšími faktory. Stres, špatné stravování,
nedostatek pohybu nebo špatná fyzická zátěž mohou
symptomy dále zhoršit. Tato souhra vnějších vlivů a
symptomů onemocnění však zároveň představuje pro
každého pacienta určitou šanci. Identifikujeme-li tyto
individuální rizikové faktory, můžete pomoci svým
cíleným chováním stabilizovat Váš celkový zdravotní
stav. Nechceme Vás pouze zbavit Vašich obtíží. Chceme
Vám dát možnost sami ovlivnit Vaše zdraví.

Z většiny vkusně zařízených jednolůžkových pokojů
máte překrásný výhled na sousedící Albertův park.
Váš pokoj nabízí příjemnou atmosféru. K základnímu
vybavení patří vlastní koupelna se sprchou a WC,
kabelová televize, telefon s přímou volbou, zařízení
pro nouzové volání a bezpečnostní schránka. Abyste
se mohli plně soustředit na sebe a Vaše zdraví, musíte
se cítil příjemně. U nás získáte optimální terapeutický
koncept v nádherné atmosféře.

Zdravotní terapeuti Vás doprovází
na cestě k uzdravení a společně s Vámi pracují
na budoucí podobě Vašeho běžného dne.

Naše nabídka klasických a přírodních léčebných
metod
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fyzioterapie /balneo- a fyzikální terapie
sportovní a pohybová terapie
psychologická a behaviorální terapie
zdravotní trénink (Kneippova terapie)
ergoterapie a gestalt terapie
klasické západní přírodní léčebné metody
moderní přírodní léčebné metody
tradiční čínská medicína
lékařská a medikamentózní terapie
nutriční terapie

